
Załącznik nr 10 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne 

j. angielski: Commercial and Social Insurance 

 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Władysław Świątek 

Ćwiczenia: dr Władysław Świątek 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr Władysław Świątek 

7. Katedra prowadzącego:  

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia ----------------------------- 9 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 21 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu  prawa cywilnego (części ogólnej), 
prawa pracy i prawa administracyjnego 

13. Cele przedmiotu: 

− świadomość społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ubezpieczeń; 

− nabycie wiedzy z zakresu praw i obowiązków stron stosunków prawnych w zakresie ubezpieczeń; 

− nabycie wiedzy w zakresie konstrukcji prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja zagadnień ogólnych ---------- 6 

2. Analiza przypadków Case study  ---------- 9 

3. Dyskusja Aktywizowanie studentów do 
dyskusji w ramach określonego 
tematu 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 21 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek  ---------- 20 

2. Rozwiązywanie zadań Case study na podstawie 
omawianych na zajęciach 
zagadnień 

---------- 14 

3. Studia literatury Pogłębianie wiedzy w zakresie 
omawianych zagadnień 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 54 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E = 77 

15. Słowa klucze: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, ryzyko ubezpieczeniowe 

 

16. Treść przedmiotu: 

− system ubezpieczeń w Polsce; 

− produkty ubezpieczeniowe oferowane przez zakłady ubezpieczeń; 

− zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; 

− nadzór nad ryzykiem ubezpieczeniowym; 



− ZUS i KRUS jako instytucje rynku ubezpieczeń społecznych; 

− zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu; 

− świadczenia długoterminowe i krótkoterminowe z ubezpieczeń społecznych; 

− ulgi i preferencje w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich skutki; 

− finansowanie ubezpieczeń społecznych. 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Ma pogłębioną wiedzę o normach, 
regulacjach prawnych determinujących 
zachowania podmiotów rynku 
ubezpieczeń oraz organizację 
ubezpieczeń społecznych.  

Kolokwium 
zaliczeniowe i egzamin 
pisemny. 

Prace studentów 

FiEB2p_W02 Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach i 
instytucjach rynku ubezpieczeń 

Kolokwium 
zaliczeniowe i egzamin 
pisemny. 

Prace studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U01 

FiEB2p_U03 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę 
teoretyczną do analizy oferty 
ubezpieczeniowej, rozumie procesy 
rozdziału ubezpieczeń społecznych od 
ubezpieczeń rynkowych. 

kolokwium, egzamin 
pisemny 

Prace studentów 

FiEB2p_U01 

FiEB2p_U05 

Analizuje krytycznie wskazane problemy 
zarządzania ryzykiem w 
przedsiębiorstwie lub gospodarstwie 
domowym i proponuje sposoby ich 
rozwiązania  

Kolokwium 
zaliczeniowe 

Prace studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 

FiEB2p_K03 

 

Dostrzega problemy niedostatecznej 
ochrony ubezpieczeniowej w 
przedsiębiorstwach i gospodarstwach 
domowych, potrafi zastosować normy 
prawne celem określenia sposobów 
dochodzenia podstawowych roszczeń 
ubezpieczeniowych i jest gotowy do 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych 

Egzamin pisemny Prace studentów 

 



 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. zaliczenie pisemne Rozwiązywanie zadań 50% 

2. egzamin pisemny Test jednokrotnego wyboru 50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska: „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce”. CeDeWu 
2016 

− Gertruda Uścińska: „Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja”. Ch. Beck 
2019 

Literatura zalecana: 

− Grażyna Szyburska Walczak: „Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium”. Wolter Kluwer 2019r.  

− Małgorzata Iwanicz-Drozdowska: „Ubezpieczenia”. Wolter Kluwer 2017 

 

20. Język wykładowy:  

Polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

 


